Tisztelt
J úliusban f e lpezs dül falu nkban az é let, imm_á_{on.,
ötödször kerü l sor a Dombos Festre. A részletes
progra mot lapunk belsö oldala in találhatják meg - az
igényes e lőadásokat, a szóra kozást ped ig maj d kinn a
Hegyalja utcában.
,'~
A fesztivállal párhuza mosan kerül sor a VIFÓ nyári
egyetemére is a Kátai tanyán (amely meg idén tízéves) ,
ne lepőd j ö nek meg , ha úton-útfélen ma gas rangú politikus ok ra bukkannak. Ide várják Orbán Viktort,
Magyarország volt mi niszterelnökét és Boris Tadiéot,
Szerbia el nökét is, a kik előre láth at ó l ag a Dombos Fest
megnyitóján is ott lesznek. Jó jelként is értékelhetjük
ezt , reméljük , fe lfigyelnek falun kra, de legalábbis rp egjegyzik - ránkférne a segítség, bár m egtanultuk már, az
í~é retekb ől nem lesz se szalon na, se kövesút.
k'
Am ha m i magunk se m teszünk semm it fal un ,
érd ekében,
a
c sodavárás
sem
e li sme r e ndő
t evékenység. És m ost itt az a lka lo m, hogy
megválasszuk a Helyi Közösség tanácsának új tagjait.
A szavazásra július 10-én, vasárnap fog so r kerülnÍ•
három helyszín en. Az indulók listáját szintén megt alál.:'
hatják a Szó-Beszédben , a magunk részéről e l sőso r
ba n arra hívnánk fel a figyelmet, hogy a látszatta l ellen- ,
tétb en korántsem kicsi a t ét. Megértjük azokat , akiknek
má r elegü k van az ilyen-olyan választásokbó l, hi sz
utá na semmi sem javult, s őt , de felhívj uk f igyel müket ,
arra, hogy most ki shegyesi polgárokat kell választa-.
nu nk, ho gy aztán ők döntsenek a kishegyesi hely·
ü gyekről. Most az egyszer tényleg mi magunk döntünk
saját magun król, és azt az ellenvéleményt sem~ tudjul<
elfogadni , hog y ugyan már, pénz nélkül a Helyi
Közösség sem tud előrébb lépn i. Nem minden függ a
pénztől - a szakértelem, a lelkesedés, a tenni ak;frás,
,I~
az új ötletek szintén számítanak.
Ak i nem járul az urnák elé, az később aztán ne~ j öjj ö n
azzal, hogy így meg úgy a Kriva ja-kot rás m eg a
vizhá lózat ké rdései , meg , hogy m iért nem szépül
falunk. És arra is felhívnánk a fi gyelm ük,et , hogy itt n~m
az egyén i gazdasági érdekek ről van szó, a Helyf
Közösség dolga nem az iparfejlesztés vagy a mező gaz
daság bajainak orvoslása , erre "'nincs is jogköre,
lehetősége. Itt arról van szó, hogy hogyan élünk.
Az Önök részvétele azért is perdöntő, mert a kishegyesiek - egyébként érthető apátiája - oda vezet, hogy
azok a pártok kaszálnak végül, amelyeknek voltaképp
nem sok közük van falunkhoz (ám tagjaik, szimpatizánsaik mind elmennek szavazni) , nem is érdekli öket más,
csak a pozic iók, és ezekhez éppen azért jutnak, mert a
többség inkább otthonmarad és szitkozódik. És itt
most az sem számít, ha minden oka meg is van rá.
Akit viszont mégis nagyon feltüzel a politika - az a
megnyílt medencében hütheti le forró fejét.
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,,Dombos''
Polgárok Egyesülete

Dr. Csordás Mihály 1950 publicista
Földi Attila 1977 informatikai mérnök
Halasi Valéria 1959 irodista
..,Horváth László 1971
Csabai Ferenc 1959 gépésztechnikus
menedzser/ producer
Kecskés Péter 1954 irodista
, ) Patyerek Árpád 1955 állatorvos
Maronka Péter 1958 sofőr
Bulatovié Goran 1960
Kratok Hargita 197 2 háztartásbeli
idegenforgalmi geográfus
Vastag József 1962 állatorvos-technikus Lackovics Annamária 1981 egyetemista
Kocsis Margit 1958 ápolónő
Kőműves Dénes 1969 mérnök
Horváth György 197 2 szociológus
Mirnics Gyula 1978 újságíró
Csabai Timea 1981
a biokémia abszolvense
Mirnics József 1971 hitoktató
Paróczi Ilona 1969
Szerb Radikális Párt
közgazdász-technikus
e_) Miodrag Zivkov 1961 pénztárellenőr
Majláth Arnold 1978 web programozó

FALUNK FEJLESZTÉSÉÉRT! Q.
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Csóré Róbert 1975 informatikus
Utasi Miklós 1964 építésztechnikus
Tóth András 1960 hivatalnok
Rácz-Maronka Etelka 1954 rendező
ifj. Virág Gábor 1973 magyartanár
Egyedi József 1964 építésztechnikus
Csáki József 1966 építésztechnikus
Linka Berec Gabriella 1961

„Együtt a falunkéért"
A Vajdasági Magyar Szövetség és a
Demokrata Párt közös listája

-;:'>;'\ Deák Tibor 1951 orvos
Lengyel László 1953 állatorvos
) kács Klára 1967 háztartásbeli
) Bacsó Lajos 1962 hentes
Fodor László 1957 ügyvéd
Halasi Szabolcs 1982 egyetemista
Kátai Géza 1951 vállalkozó
Horkai János 1937 nyugdíjas
kultúrprogram-szervező
Tóth Erzsébet 1966 tanítónő
Lukács Andor 1980 egyetemista
·) Tóth István 1970 földműves
Kerepes Árpád 1963 cipész
Tumbász L. Miklós 1969 vállalkozó
Papajcsik Ferenc 1953 földműves
' Virág Teréz 1945 nyugd1ías
Hajagos Judit 1968 optikus
Kátai Sándor 1962 dolgozó
Deák József 1961 fémesztergályos
Szabó Árpád 1986 állatorvos-technikus Dudás Klára 1965
gyógyszerész-technikus
Zsidai Erzsébet 1961 hivatalnok
Tarján Róbert 1971 vendéglős

A választás 3 választóhelyen bonyolódik le:
1. Galambászoknál, Bolmán utca 14.
2. Tűzoltó otthon, Titó marsall 63 .
3. Ady Endre Kísérleti Általános Iskola - előcsamok,Ttó marsall 27.

A Petőfi Sándor Művelődés i Egyesület a
búcsú előtti héten megszervezi az Annanapokat. A programban szerepel · játszóés alkotóház, irodalmi műsor, az egyesület
szakosztályainak műsora, komolyzene,
templomkoncert stb. Részletes és pontos
programot a későbbiekben közlünk

A feketicsi Meggynapokon babfőző
versenyt is szerveztek, ahol a hegyesi
Sitograf-RT csapata szerezte meg az
első helyet. A főszakács Süveges
Miklós volt, segédjei pedig Csaba i
Fe.ren~ < és ~sernik Ferenc . Az
7
összeszokott csapat rendszeresen jár
főzőversenyekre, és nem először
térnek haza . • emléklappal, serleggel.
Vajdaság több helységében jártak
már: Egyaránt otthonosan mozognak a
halászlé, a bab, különféle paprikások
főzése terén .
MM

Az idén a

Hegyesiek
találkozója

Békés megyei Mezőhegyesen
szervezték meg a Hegyes
nevet viselő falvak és városok
sorrendben negyedik találkozóját, amelyen ezúttal is részt
vettek Kishegyes képviselői,
sportcsapatai, népi együttesei
valamint a helyi Önkormányzat
képviselői.

A találkozó kezdetén a kilenc
Hegyes nevet viselő település
csapatai és együttesei felvonultak Mezőhegyes utcáin, majd a
művelődési otthon nyári színpadán megkezdődött a találkozó. A megnyitóra összesereglett több száz helybe lit és
vendéget elsőként Sebők
Antal ,
mezőhegyesi
polgármester köszöntötte, s röviden bemutatta a Békés megye
déli
részén
található
mezővárost. A
;s települést
117 8 4 - b e n
létre

;es~~~~

hegyesiek ~tletét méltatva
kiemelte, hcf;fJY mára ez a
t.a!álk.?zó
J rszághatárokon
ativelo kapcs<:i)1atokat teremtett.
Elmondta
is, hogy az
elkövetkező éfek egyikében az
5800 lelket rfzámláló békésmegyei közle.· g is szeretné
megszervez1 ezt a rendezvényt. Taialy Nagyhegyes
volt a találkozi házigazdája, s a
település n~vében Bajusz
Istvánné kö~öntötte az egybegyűlteket . Ki~hegyes nevében
Cékus Gyö ~gyi üdvözölte a
találkozó résZtvevő it és szólt
telepü lésünkl
történetéről.
Beszéde végén egy képpel
ajándékozta meg a házigazdákat A bicsfeketehegyiek
képviseletébei Sárándi István,
a helyi közö ég titkára szólt,
Oromhegyes
nevében
pedig Koncz
Lázár, a helyi
közösség
tanácsának
rloREi' g:\~~'!j
dott . KösZö•
:Af"·
a házi- ·

a!t

A ma már kishegyesi székhellyel rendelkező
Agriromagna Kft. tavaly szeptemberben vásárolta meg
a csődben levő Mezőgazdasági Birtokot 161 m1ll1ó
dinárért. A szerződés értelmében az Agriromagna
kötelessége az összköltség - így az adó kifizetése is A
kishegyesi adóügyosztály határozata alapján az adó
5%-ot tesz ki, tehát összesen 8.050 OOO dinárt Erre a
határozatra az Agriromagna fellebbezett, mivel a
törvény értelmében az ilyen típusú szerződésekre az
adó csak 0,3%.
Másodfokon az újvidéki regionális központ a kishegyesi adóügyosztály határozatát igazolta, aminek alapján
az Agriromagna május 25-én átutalta a 8 050 OOO
dinárt, de a határozat ellen ismét fellebbezett A
végszót valószínűleg a Legfelsőbb Bíróság mondja ki
A pé nz nagy része a község számláján van, és azon
tanakodnak a honatyák, hogy elköltsék-e vagy ne? És
mi van akkor, ha vissza kel l ad ni?

1

~

város v'o
á találkoz
ott.hont az e s
is. Kontra Józset
örömét fejezte
csolatok min.de
tovább bővülne
nak.
Mag
'nevében Szoko .
lentette , hogy jövőre
főt számláló község szervezi
meg a találkozót. Jancsó Ottó
Magyarbánhegyes
pÓlgár~

ELKÖLTSÜK VAGY NE?

~

Aratunl< '
dle miennyiért?
.

. ··.

Kezdődik az aratás, az árpát már Vcigják is, de a bevált
szokás szerint a búzának még nincs ára A kormány
állítólag nem szabja meg az árat, hanem rábízza a
piacra, a felvásárlók még behúzott füll el várakoznak, ha
nagy a hozzam, alacsonyabb árra számítva, kis hozam
esetén esetleg jobb árat kínálva. Az állam kivon ult a
piacról, ügyesen taktikázva, "mosom kezeimet" alapon
kinek fog sztrájkolni az elégedetlen te rmelő? A
malmok bölcsen hallgatnak, a paraszt meg okoskodjon ,
ha tud. Akinek van tárolója, az most megvárhatja a végkifejletet, állítólag majd csak aratás után fog a búza ára
kialakulni.
A Zitko osztályozni fogja a búzát: első-, másod-, harmadosztályba sorolja még mérés előtt . Mérni fogják a
hektolitersúlyt, a tisztátlanságot, és a fehérjetartalmat
Kishegyesen próbálkoznak létrehozni egy átvevőhelyet,
ahol a legjobb vevőnek el lehetne adni a gabonát
Ugyanis azt a tanácsot kaptuk , hogy aki tudja tárolni a
gabonáját, ne adja át, hanem raktározza, de gazdaságaink nagy része erre nincs felkészülve. A feldolgozó
vállalatok saját maguknak húzzák a hasznot, nem
lesznek tekintettel a termelő re, tárolást is keményen
m~g . kell fizetni. Az előrejelzések alapján nemigen
szam1tanak nagy termésre a gazdálkodók Lehet, hogy
ismét útzárlatos nyarunk lesz?
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Ujra üzemel a fürdő

D
Ifj . Cékus Árpád
e-mail: limbad@tippnet.co.yu

Te!. 024/731-052,
Mobil 063 8 139 141
24321 Kishegyes, Ken dergyár u. 15

ALFA
részt. eJe p :•

~:0241~749 ·~,

lakás: 02A/7:J.):l97
Ha a nyári hőségtől vagy esetleg aprógondjainktól elborulna véletlenül
az agyunk, immár nem kell Topolyára ,
Bajsára vagy esetleg még messzebbre
rohannunk egy kis hüsítö lubickolásért,
hiszen június 15-e óta ismét m űködik a
hegyesi fürdő. 12 órától este 7-ig 50
dináros
belépőért
csobbanhatun k
naponta, kivéve a vízcserék idejét. Üditö
(20 din), sör (40), lepény (10) és szendvics (25) is kapható, nem árt tehát egy
kis dugipénzt is magunkkal vinnünk,
hogy a lendületes medenceátúszások
után ránktörö éhségünket csillapítsuk. A
fürdőzés előtt azonban kötelezően le kell
magunkról öblögetnünk a piszkot ,
miközben biztonságunkról állandóan két
cseprő

=~:~~:.!A

Tul: Kókai Béla kőműves
Kishegyes, Ko.ssuth _Lajo
.1;
Tel: 0241731-37
Mobil: 063/8-235-849

épületek korszelii építés>t valamint a
. légi épületek
·
f

'A

fürdőbe járunk szórakozni, kikapNagyjából semmit. A fiat-1
aloknak
nagy
örömöt li 1csolódni, a hétvégeken pedig a
jelent, hogy kinyitott a ~ ~ Pöndöl a fiatalci<. gyijlekezöhelye. Jó,
hogyvan a Danbos Fest, ott minden
fürdő , egyfajta megmoz-;
koroszlái'y talál prograrnci. Jó lenne l
dul ást jelent a Dombos
Fest, és itt van az lfjúsági é e<J'f rockkoncert legalább a fah.ban,
mivel a diszl<óban csak techno-zenét '
Tanács nyári programja.
E
lehet hallgab1i.

felnőtt felügyelő

gondoskodik.
háromhete nte
cserélik,
minőségét rendszeresen vizsgálják az
ill etékesek. Úszótudásunktól függően
választhatunk a kis- és nagy medence
között, és ha a fürdő üzeme l tetőinek sikerül képzett úszómestert találnia, az
általa
tökéletes ített
stí lusunkkal
csikarhatunk ki bájos pillantásokat a
másik nem képviselő i ből , ha a bicepszeink esetleg már nem hatnak.
Ha minden igaz, estéinkre is találunk itt
elfoglaltságot, koncertek és éjszakai
fürdőzések is a tervek között szerepelnek.

A

vizet

Topo lyáró l
jöttem ,
ott
egészen más, sokkal több
l e hetőség van . A topolyai ·
tó ra szoktunk menni , itt
pedig eljárunk fagyizni, és
j ha elkezdődik a Dombos
11;-est, oda fogunk járni.
·
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1Egyedül

a Dombos Fest nyújt

,kikapcsolódást, lárjuk namon az
feszti...ált is. AzonkiJU itt van
1idei
még a
a fiataloknak. Nem
fürdő

i igazán van ho.á elmenni,

például

~ hiányzik egf cuklászda, ahOlá a

' család vagy a fiatalok elmehetnek
süterné~ . fagyizni, beszélgetni.

Falunk büszkesége ...

, - tanya
Kata.1""

Tíz
Sose m felejtem el néhány éve budapesti barátaim látog attak
meg - egy egyetemi tanár, egy filozófus és az Európai Tanács
egyik képv iselője Tehenet akartak látni ... Vakargattam a feje met,
már riasztani akartam a rokonságot, mégse terem minden
utcasarkon tehén, de aztán eszembe jutott, hát ott a Kátai-tanya,
és a teheneken kívül más egzotikus jószágot is láthatnak, mint pl.
malacot. Meg is nézték elölrölhátulról a világjárt emberek a
tehenet , hogy akkor ez az izé
adja a tejet és a tetrapackot is ö
adja-e , de azt már nem hitték el ,
amikor a kosárban kotló tyúkra
azt mondtam, hogy ez egy kotló
tyúk Velük ne vicceljek, láttak
már tyúkot, annak van lába, úgyhogy ez egy gyík
No, ők azok a városiak, akik
gyerekkorukban nem jutottak el
a Kátai tanyára.
Miközben az ország összeomlott, 19 95-ben Kátai Géza álmai
megvalósításába fogott - a
Kaszálóban elkezd ett épü lni
tanyája . Maga sem gondolta
akkor, hogy valóságos birodalommá válik, jólmenö üzleti
vállalkozássá. Az elszegé nyedés, az izolác ió közepette ugyanis
ez válhatott a gyerekek számára olyan he llyé, amely a term észet
iskolája, játszótér és a pihenés tere pe is, ami kö nnyedén
elé rhető , és a sz ülök számára is még megf izethető . A még

Kö nyvajánJó,
Ágoston Sándor: A hazáért és a szabadságért - előre! Gyomaiak és endrődiek a
dicsőséges 1848-49-es szabadságharcban. Gyomaendrőd, 2005. március 15.

Ez a könyv nem a "nagyokról" szól. Az
gyomai és endrődi emberek bátor,
hősies helytállását mutatja be az 1848-49es szabadságharc küzdelmeiben. A
helytörténeti munkából megismerhetjük a
szabadságharcban részt vevő gyomai és
endrődi emberek neveit is. Miért fontos ez
számunkra? Ezek az emberek, ezek a bátor
hazafiak a mi ük- és szépapáink, a mi őseink
voltak. Róluk és értük szólnak e könyv
szerzőjének elismerő , méltó emléket állító
sorai.
Identitás, identitástudat . Más nemzetek
fiaival találkozva irigyen érzékelhetjük, menynyire azonosulnak történelmükkel. Büszkék
rá, számon tartják, tartást ad nekik.
Nálunk a valóságshow-kon, szappaneg yszerű

k özművesítés

nélküli tanya "őslakói" a Firka tábor kis
voltak, majd érkeztek a Campus építészei , akik
maguk is hozzájárultak az építkezéshez. A táborhely multifunkcionálissá vált: a városiak számára a falusi állatkert a vonzó , a
falusi gyerekeknek a még határtalanabb szabadság (a szűlö
mentes övezet) , az idösebbeknál a zajmentesség a látvánnyal
ötvöz ődik . A táborokon kívül volt
itt már nemzetközi tanácskozás,
nyári
egyetem ,
lakodalom ,
zenekari felkészül és, oktatás minden , ami elké pzelhető Kátai
Géza
közb en
fokozatosan
bővítette a kínálatot, a faluban
felépült a pé kmúzeum , a tájház a
tavacskával - programok széles
skálája várj a ma már az idelátogatókat.
Ennek me g fel e lően a kereslet is
növekedett. Tavaly tíz országból
érkezte k az eszpe rantisták, nemcs ak a világ , de a ta nya is
nemzetközivé vált. Idé n is lesz
Fi rka-tábor, környezetbaráto ké ,
nye lvi, fafaragó , öltö getö, informatikai tábor, és persze a
Szabadegyetem.
Kátai Gézától további tervei után is é rde k l ődtünk· készül a galéria
a Vasút utcában , a többit meg még a tarsolyában tartja
képzőművészei

operákon növekedett ifjú nemzedék akiknek szüleibe a proletár internacionalizmus nem engedte beépülni a nemzettudatot
- közönyösen ül a történelemórákon, amikor
a jobbágyfelszabadításról, népképviseletröl ,
a szabadságharc küzdelme i ről tanulunk .
Pedig róluk, az ö közvetlen őseikröl , azok
életéröl van szó „ .
(Részlet dr. Kovács Béla , a gyomaendrődi
Kner Imre Gimnázium és Szakközépiskola
igazgatójának El ő szavából.)

Az írást olvasva elgondolkozik az olvasó, mi a
célja e könyv ismertetésének, hiszen annyi
mű tárgyalta már a kérdést, annyi helyi kiad1.ány értékelte a szabadságharcot. Ennek

- S ZHG Y -

ellenére mégis mond újat a délvidéki olvasónak a mű . Ágoston Sándor kónyvében a
Békés megyei honvédek délvidéki harcainak
ismeretlen mozzanatait dolgozta fel
A kishegyesiek számára a könyvnek a legizgalmasabb fejezete· Fegyvertársként a
Bácskai-hadtestben a Délvidéken. A szerző
ebben részletesen tárgyalja a 30. zászlóalj
harcait. Ez a zászlóalj fogta fel elsőként
Jelaóié katonáinak támadását és vetette v1szsza , majd megfutamította meg őket. A
harmincadik zászlóaljban békésmegyei:
gyomai, endrődi és békésszentandrási honvédek is harcoltak. Ez a fejezet a
Bácsország idei, második számában teljes
egészében olvasható.
A könyvismertető nem véletlenszerűen került
a Szó-Beszéd mostani számába. Az idei koszorúzási ünnepségen jelen lesz a szerző,
Ágoston Sándor, és dr. Kovács Béla, akik
ünnepi beszédükben megemlékeznek a
Békés megyei honvédek hegyesi csatában
való részvételéről.
V I RÁG

GÁBOR

L-

--~~~~~~---------------------~~----~----~

,!!"

A PAN
1

~=·

, '

PE~fEf{

>

;t#>

,1>,;

OVODA VEGZOSEI

,...

Óvónő Tóbiás Hajnalka

Baranyi Kata
Bartus Róbert
Cékus Sándor
Fabó Margarita
Halasi Laura
Horváth Kiliána
Horvát Sándor
Kókai Zsanett
Pataki Tamás
Péter József
Ország Norbert
Szabó Klaudia
Rózsa Viktor
Zelenka Zalán

Óvónő Paróczi Rita
Dudás Ákos
Csépe Rita
Faragó Hella
Gubena Angéla
Huszka Rita
Kancsár Kinga
Kokreh el István
Lénárd Endre
Mendler Tibor
Papp Ágnes
Paróci Elvira
Szőke Flórián
Szvoreny Erik

Óvónő: Janó Mária
Bakos Dorisz
Bánszki Dániel
Cékus Noémi
Frindik lvonn
Huszár Ervin
Kerekes Tamás
Kolompár lvana
Lakatos Valéria
Lénárt Martin
Janó Blanka
Marecskó Ágnes
Nyirádi Sándor
Papp Dominik
Tóth Krisztina
Tumbász Róbert
Zsoldos Sára
Zsoldos Zsófia

Június 24., Szent l\án-napJa, a nyári
napforduló ünnepe, a szertartásos
tüzgyújtás egyik jeles napja A kishegyesi Petőfi Sándor ME-hez tartozó
Marcipán Gyermekbarátok Kore 1s
hagyományokhoz hrven öregbítette a
Szent Iván napi tüzgyújtás és tűz
ugrás szokásait A Hegyalja utcában
megrendezett játszónapon korülbelűl
70-en
jöttek
össze
Gyermekek, anyukák, nagymamák
elevenítették fel a múlt szokásait
Négyszögletű tüzrakást készítettek,
majd a kislányok cseresznyével
kínálták a résztvevőket. Háromszor
körbejárták az összerakott rőzsét ,
majd vízzel megszentelték, s a
legidős ebb legény égő gyertyával
meggyújtotta a Szent Iván-napi túzet
A tüz átugrálása kozben párosító
népdalokat énekeltek. Élmény volt
ez a ja\ából. Mikor a tűz csak parázslott, gyógynövényeket füstóltünk régi
szokás szerint, hiszen a Szent Iván
napi füstölt fodormenta, citrom f ű ,
vadzsálya teája ki\áló egészségóvó
Szalonnasütésre is jutott az 1dóból A
Szent lvání szalonna zsírját kenyérre
csöpögtettűk , és kishegyesi szokás
szerint, ha azt elfogyasztjuk, megvéd
bennünket a betegségtől és a balszerencsétöl
Mi , Marcipánok és barátaink jól
éreztuk magunkat ezen az estén , a
tűzparázs melletti énekünket szerte
fújta a szél a faluban . S hogy biztonságban játszhattunk, köszönjuk ezt a
kishegyesi önkéntes tűzoltóknak.
TN

www.dombosfest.org.yu
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2005. iúlius 7. - csütörtök

18 00 - Zalamegyei népművészeti
egyesület - Jurtaállítás és kézmüvesbemutatók

20 30 - Fonó zenekar
A zenekar tagjai 1997 óta muzsikálnak
együtt .
em cs ak
a
magyarság
népzenéjének gyű j t ését és elöadását
tűz t é k ki cé lul, hanem a Kárpát-Medence
többi népén ek (sz lovákok, románok,
c igányok , zs idók, ru szinok , horvátok)
da llamait is sz· esen és magas színvonalon játszák. A ze nekari tagok sok más
formációban is részt vesznek a jazz- és
popzenétől a világzenéig, de az eredeti
népi hangzások hagyományhü feldo lgo200 3 -ban
zását helyezik előtérbe
Mixtura Cultivalis című CD-jü k az "Év
szenzációja" minősitést kapta a francia
Le Monde de la Musique szakmai laptól .

A fesztivált Tolnai Ottó író , a Magyar
Irodalmi Díj idei kitüntetettje nyitja meg
A fesztivál vendégei
Boris Tadié , Szerbia elnöke és Orbán
Viktor, Magyarország volt miniszterelnöke
Üdvözlöbeszédek Diósi Viola, a VIFÓ
elnöke és ifj. Horváth László , a
Dombos Fest művészeti vez etője

15.00 - Nemezelés és szövés

www.fonofolk.hu

18.00 - Kézmű ves -be mut atók
kirakodóvásá r

22 00 - Mitsoura

20 .00 - Ognjen Popovié Band

és

Ognjen Popovié ( 1977) klarinétszakon
diplomáit a müncheni Zeneakadémián
1999-ben. Németország i évei alatt. mint
minden hazája iránt nosztalgiázó fiata l
spontá n módon a Balkán és Szerbia
népzene i kincse i felé fordult. E témákat
átdolgozva és újakat írva 1998-ban
Pancsován barátaival közosen meg alakították zenekarukat, melyre a kezdete kt ől
az egyéni hangvétel a j e ll emző Og nj en
kompozícióiban minden megtalálható ,
ami a balkáni térséget jellemzi temperamentum ,
fájdalom,
bánat,
orom,
tombolásra való hajlam Ognjen zeneszerzői tehetségén túl vérbeli szólista is
klarinéton , saxophonon és kavalon is vi rtuóz'

Ismét nálunk és ne m is utoljára· mert egy
újszülött számára minden ösi meste rség ,
a hagyomány is új

20 00 - Ünnepélyes megnyitó

Július 8. - péntek

J uhász Mi czura M ónika "Mitsou"
összetéveszt hetetlen hangjával , egyedi
e lő a dói
tehetségével világsze rt e a
leg rangosabb helyen szerepel a roma
e l őadóművészek sorában. Zenekarában
olyan zenészek veszik körül , akik a tradicionális zene iránti érzékenységükkel
izgalmas zenei környezetbe helyezik
Mitsou dalait. A dalok különböző cigány a lovári, collár, gulvári, romungro - tradíciókból származnak.

AZ E.CSŐ KAPOK A 'BE.cÉPÖ 100
'0111ÁR'BA KERÜ.C (GYEREKEKKEi< 14 ÉVES KORIG - lttGYEKES): A
TOUÁ'B'BIAK'BAK lttGYEKES, AZAZ
ÖKKÉKTES A'OOU<ÁKY.

21.30 - Mattanza / Olaszország
A Mattanza együttest 1997-ben hívta
életre az énekes Mimmo Martino, de a
közös zenélés kezdete korábbra nyúlik
vissza. Már a '70-es évek második f elétől
me gkezdődött annak a zenei stílusnak és
jelenségnek a megalapozása , amelyet
ma Mattanzaként ismer a közönség

költészet és muzsika ellenállhatat lan
találkozási pontja, mely a cal abriai népi
hagyományból merit, és a régi népi bölcseletek erej ével , ám eg y új zene i
felfogás frissességével szólal meg,
melynek ihletforrása csak részben népi
eredetú - sokkal inkább melodikus tájak
és zene i atmoszférák víziója.

21 30 -Vodku v glotku

kapott A zene kar sztárcsapata a győri
Mediawave fesztiváln ak, és r emé lhet ő leg
a Dombos Fest nek is

www.mediawave.hu/paniks

Július 10 - vasárnap
15.00 - Nemezelés és szövés

23 00 - Úzgin Üver
19.00 - Buda Ferenc

A zenekar 1991 tavaszán alakult
Kecskeméten . A név mongol eredetű
helységnév,
ahol
os1,
kultikus
temetkezési területet tártak fel. Jelentése
talán ilyesmi lehet· vízben szegény
terület , szegény aratás.
Zenéjük instrumentális, az emberi hangok is hangszerként jelennek meg.
Zenei célkitűzésük , hogy különböző
népzenéket kiindulópontnak tekintve , a
régi és modern hangszereket , hangzásokat és techn ikákat felhasználva, saját
egyéni zenei világ ot al akítsanak ki .

www.uzginuver.hu

A
Vodku
v
glotku
zenéjében
meghatározó szerepet játszanak a magyar és közép-kelet-európai népzenei
motívumok, a zsidóság zenéje , a
klezmer, az odesszai kocsmadalok, a
többszólamú vokális muzsika. Mindezt
ötvözik a jazz és más progressziv zene i
irányzatok stílusjegyeivel Ennek eredményeképpen egy olyan ze nei világ bontakozik ki a szín padon , ame lyet hallgatva
otthon érezhet ik magukat mag yaro k,
oroszok, zsidók és a közép-ke let-európa i
rég iób an g y ö kerező számos eg yéb
náció.
A zenekar repertoárjában klasszikus
klezmer darabok, odesszai kocsmadalok, balkáni, moldvai, magyar és
más közép-európai népzenei darabok
szólalnak meg sajátos, egyéni felfogásban. A feszes ritmusokra épülő dalokat a
klarinét, a hegedű, a trombita teszik
lendületes , vidám, remek hangulatú
zenei produkcióvá.

kö ltő , műfo rdító

1936-ban szü letett Debrecenben , 4 éve
él Tiszakécskén. Mag áról a köv etkezőket
vallja
"Számomra az írás örökös túlélési esély
és gyarkorlat , az elm úlás kés leltetése
De . sohasem verseny - hacsak nem
játékból Mások m eg el őzésére ko moly
be l ső késztetést érezni nem szoktam, így
az sem sújt po rig , ha mások
meg e l őzn e k Leg yű rni való ellenfeleim
tehát nincsen ek. Egyedü l magam at a
benn em (is) rejl ő rosszat ke ll újra meg
újra l eg yőz n öm . Örvendek, ha olykor ez
sikerül. Hisz ettől a rossztól · a mi mohó
és ostoba voltunktól árva a Föld
Tőlünk s így velünk árva."

20.30 - Köszöntjük az 50 éves Dresch
Mihályt

www.vodku.hu

23 .00 - Paniks

Július 9. - szombat
15. 00 - Nemezelés és szövés
18.00

-

Kézműves-bemutatók

és

kirakodóvásár

Fellépnek Dresch Ouartett és Lajkó
Félix, Csík zenekar, Berecz András és
barátai , Palya Bea és Lukács Miklós

20 .00 - Balkan Strings
A három gitáros - apa és két fia, azaz a
Staréevié család - eredeti instrumentális
zenét ad elö, a balkáni motívumok szintézisét . Szerb , roma , román , bolgár,
moldáv, makedón, görög , török , orientális muzsika ez, jazz-improvizációkkal és
klasszikus elemekkel A trió már nyugaton is megkezdte hódító körútját, többek
közt az olaszországi Music World 2004 Festival internacionale Fivizzano első
díját is magukénak tudhatják

www.starcevic.co. yu

A fiatal szabadkai zenekar már tavaly
bebizonyította Domboson, hogy méltó
utóda és képviselője a Lajkó Félix által
kitaposott etno-világzenei irányzatnak
Kultúrák keveredése , improvizációk,
banális fülbemászó témák és egyedi
hangok jellemzik a Paniksot.
A zenekar időközben megjelentette első ,
Ethnotica című CD-jét, mely a világ számos pontjáról pozitív visszajelzéseket

A névsor önmagáért beszé l, Dresch
Mihály sokrétű zenéje ped ig nem elő ször
szól a Hegyalja utcában . Az őt ünneplő
koncerten itt lesz mindenki, aki valamilyen módon szorosan kötödik, kötődott
Magyarország egyik emblem atik us
művészéhez,
a magyar jazz egyik
megteremtőjéhez .

Dresch művészetét látni , hallani kell különösen így, hogy Lajkó Félix is
gazdagítja majd a Dresch Ourtettet, mint
ahogy tette azt karierje kezdetén Az est

.S::é ~
keretében fellépnek még Palya Bea Lukács Miklós (éne k-c imbalom duó), a
Csík zenekar (nagyar népzenét játszva),
és itt lesz Berecz András is ének- és
mesemondó barátaival.
Egyedi élmény várható ! 11

Július 11. -

hétfő

21.00 A VIFÓ szabadegyetemének
záróbulija
Ákos-koncert 11 1

Július 17. - vasárnap
1O 00

Nagycsaládosok

14 00 - Campus - Építészet az Alfüldön

egésznapos

műsora

Az Ifjúsági Tanács programja
17 00 Kapcsolatépítés és -ápolás a
környezö
ifjúsági
szervezetek
képviselöivel
18.00 Activity
20 .00 Pistyák István önálló estje

Július 21. - csütörtök
18 00 - kiállításmegnyitó, iskola
Szajkó István les ő kiállí ása, meg nyitja
Szerbhorváth György

lr~dalmi programok
H~gy~lja -~tea~- Kisszínpad ·
.
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A KÖNYV UTÓÉLETE
(a Szépírók Társaságának
bemutatkozás a)

Július 22-e, péntek - 19 00
B eveze tőt mond Csaplár Vilmos író .
a Széptrók Tá rsaságának elnöke
F e ll épők
Balázs Attila , Balogh
Robert , Fenyvesi Ottó, Solymosi
Bálint, Mesterházi Mónika és
Szilágyi Zsófia
Moderátor Kéri Piroska

Július 23-a, szombat - 19 00

Július 13 - 16.
"Hegyaljától Hegyaljáig"
A Dombos Fest bemutatása,
népszerűsítése a Tokajban tartandó Hegyalja Feszti\iálon.

www.hegyaljafestival.hu

Szajkó István 1955-ben Csonop lyán
született .
1978-ban
a
zágrábi
Képzőművészeti Akadémia festészeti
szakán Nikola Reiser osztályában kap
diplomát. Ma a Veszprém megyei
Lókúton él , de Szabadkára is sűrűn hazajár. Saját hangulatú tájképeket fest,
bensőséges a visoznya a természethez,
képeit a burjánzó vegetáció árasztja el,
de Szabadka városáról is készített
sorozatot A természet- és városjárást úgy
a valós ágban , mint a festészetben a
bicikli használata és meg rajzo lása köti
össze ..

Július 22. - péntek

Fellépők : Bozsik Péter, Gazdag
József, Grendel Lajos , Kőrösi
Zoltán , Kukorelly Endre, Lovas
Ildikó
Németh
Gábor,
Szerb,horváth György és Tolnai
Ottó
Vendégünk
Szigeti László , a
Kalligram kiadó igazgatója
Moderátor. Mészáros Sándor

Július 24-e, vasárnap
16.00 - Focipálya, kispályás mérkő
zés· Dombos Válogatott - Szépírók
Társasága
19 .00 - Fellépők Ficsku Pál ,
Jánossy Lajos, Karafiáth Orsolya,
Nagy Gabriella és Zeke Gyula
Moderátor: Bárdos Deák Ágnes

Az irodalmi programok támogatói

rnaszrc

f

Július 24. - vasárnap

19 00 - Irodalmi beszélgetések 1.
21 00

Lajkó Félix és zenekara játszik

Akit nem kell bemutatni , hisz hazaérkezik. Zenéje , egyén iség e párat lan
30 évesen már csillagot nevezte k el ró la
1

9 00 - Oombosi Gyorslépéses
Sakktorna - Buga vend églő (Jelentkezni
a helyszínen 1)
18 0 0 -

Bográcsfőző

versen y

Negyedszer is

'YI ~.J

Július 23. - szombat
10.00- Campus - Építészet az Alföldön

Jelentkezni a szervezőknél lehet:
064-252-6931
19. 00 - Irodalmi beszélgetések Ill.
20.30 - A Tanyaszínház idei előadása :
Lúd as Matyi - zenés mesejáték
A tört énet i sme rős és örök , akár a
Tanyasz ínház Döbrög i urunk háromszor
kapja vissza ..
19.00 - Irodalmi beszélgetések II.
20. 30 - Zebu Ion - gyerekprodukció

Rendező László Sándor
Dramaturg: Góli Kornélia
Díszlet, jelmez Csík György
Főszereplők

Zenés utazás a világ körül Zebulonnal. A
történet szerint Zebulon körbeutazta a
világot, és utazásai során különböz ő
népekkel tal álkozott, akik mindenféle
érdekes hangszeren zenélnek (kb. 30
hangszer és számos ország zenéje kerül
rövid bemutatásra). Ezeket a hangszereket két segítőjével mutatja be
Zebulon , rövidebb , az adott országra
jellemző
dallamokat
játszva.
Gyerekeknek ajáljuk 4-től 74 éves korig.
A fellépés után a gyerekek megnézhetik,
kipróbálhatják a hangszereket
21 . 30 -A 70-es évek rockzenéi - a bácsfeketehegyi Rébusz koncertje

Lúdas Matyi - Huszta Dániel
Döbrögi - Varga Tamás
Liba - Pongó Gábor
tová bb á az Újvidéki Müvészeti
Akadémia hallgatói és a KSZMV két díjazottja

23 .00 - Tábortűz - Egy kis éji zene
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A Szabadegyetem az itthon és a
Magyarországon tanuló vajdasági
magyar egyetem istáknak ismerkedési l e h etőséget nyújt, és megajövőbeli
szakma i
lapozza
a
együttmüködést. A rendezvényre
2005. jú li us 7-e és 11-e között kerül
sor Kishegyesen a Kátai-tanyán.
Az idei évben három munkacsoport
lesz, a Közgazdasági és az Európa
Tanulmányok és politológiai munkacsoport mellett idén debütál a
Nyelvészeti és kommunikációs
munkacsoport. Emellett sor kerül
előadásokra
és
közéleti
vitafórumokra is.

Az
www.lajkofel1x.hu
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előadók:

Radovan Jelasié , a Szerb Nemzeti
Bank elnöke ; Szalay-Berzeviczy
Attila , a Budapesti É rtéktőzsde
elnöke; Bokros Lajos közgazdász, a
CEU Közép-Eu rópai Egyetem professzora; Kassai Ákos, a Harvard
Business School MBA hallgatója; dr.
Mikola
István ,
a
Magyar
Egészségügyi Társaság elnöke , volt
egészségügyi miniszter; dr. Kontra
Miklós , a
Szegedi Tudományegyetem nyelvész professzora ;
Jeszenszky Géza , Magyarország
volt külügyminisztere; Gubás Tímea ,
a Lego Magyarország - Horvátország
PR
és
marketingm enedzsere ,
Várnai Judit Szilvia , az Igazságügyi
Minisztérium fordítás- koordináló
egységének munkatársa; Molnár
Ferenc , a szabadkai Körzeti Bíróság
bírája; Papp Árpád nép-rajzkutató,
mgr. Major Gyöngyi és dr. Göncz
Lajos , az újvidéki Magyar Tanszék
professzora. A program még nem teljes, a szervezők a műsorváltozt at ás
jogát fenntartj ák
A tábor júli us 11-én hétfőn zárul. Ha
minden sikerül , a záróbulin, este
kilenckor a Hegyalja utcában a népszerű magyarországi zenész, Ákos
lép fe l, akivel a rajongók a Kátaitanyán is találkozhatnak délután négy
órakor egy kötetlen beszélgetés erejéig .

,

Bátorság
kell ,
hogy valaki újba
kezdjen.
Szerencséje volt annak a néhány
hegyesi fiatalnak , akik kitalálták,
csinálnak egy tanévzáró bulit, mert a
helyi VaMaDisz felkarolta őket, és

Tanévzáró buli

a Képes Ifjúság,
a Szó-Beszéd , a

illetően . Megjeg)'.ezep1dó'.·;i hogy

á ....· "·;'~" · <'.. .. Topolyai Rádió
hagy rnánytefomtés · é~ · a„ Régio , Rádió ,volt. A szervezők
9
szándékával indítottá~,„ útjára a koszonet~t mondanak mmd~oknak,
Tanévzáró bulit, ami talárÍ ''a, '~8lyab~li •1;;: ak1k , seg1t~tt~k, de a nevuk nem
"
szerepel, a l1stan.
szintjére is emelkedhet. '· '"'· .. .:\
A hálás szervezők · 25
pólót'
ajándékozt ak a Foci sulinak, amiért az
iskola rendelkezésükre bocsátotta a
kézilabdapályát . Támogatta még a
rendezvényt a Helyi Közösség · és az
, Önkormányzat. Sok cég és magán.· személy is hozzájárult a tanévzáró sik' •" éré'hez," név szerint: Komáromi Ákos
C(Laguna \Bt.), Kozák János (Agrom ex
:; ,Kft.), i ~~só Jáno.\" (Mezőmag Kft ),
•Gazsó Józsefo (Aqua - Bit Bt.), Fabó
István (Körös '- Aqúa'Kft .), Pálus István
(Floreat Bt.), Tóth 'Zsolt (Haldorádó),
~ókai Béla, Dombos P.E:, Sito Graf,
Novi Signal 'Aut6$.~')'!'skola, : Halasi,,, "'~"""
·.'- Szabolcs, Kornár"ornfAttila' és.'.K ormos 1[;·.
R<?~er( .~ ..~en'~ez.J.ény rnédiapartner,e::,;;,t:"1
szervezők

közösen megvalósították ,~é\ ··:rendezvényt. "Fiatalok, fiataloknak; '•fiatalokkal!" - idézem a buli mottóját
Juhász Bálinttól , a VaMaDisz alelnökétől. Bálinttól azt is megtudtam,
hogy nagyon komoly csapatmunka áll
a koncert hátterében . De nem hiába ,
bizonyítja ezt az a 400 fiatal , akiket a
70 dináros belépőjegy ellenére
odavonzott a The Madness (Feketics,
Kishegyes) és az Adagio (Kishegyes,
Szabadka)
zenéje.
Mellékesen
kiderült , hogy mindkét zenekar fiatalokból áll, akik egyelőre kevésbé'
ismertek, és ez a buli jó lehetőség ,
volt számukra a bemutatkozáshoz: ·"·-,.;1·.
Magáról a buliról elmondhatorr\, :hoh~
picit késve indult, de nagyon jÓI sikeI:. •
rült . A zenekarok;.és a 'pincérek
egyaránt rernekelt,e.k {a biztonségi~K ·
sem lustálkodtak!), és erinek köszönhetően az emberek jÓI ·~·érezték
magukat.
,;;~ ;cr
Bálint elmondta, hogy újabb' koncertterveik vannak, már
' közeljövőt
1
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Táborozási napló
2005. június 18. szombat

Az érkezés és a sátorállítás napja
Hárman vagyunk egy sátorban : Ág i, Tázi
és én . Találó nevet választottunk. Fekete
barik A menüvel nem untatok senkit ,
finom
volt .
Este
pizsamabul it
szerveztünk, ahol az én pizsim lett a zsüri
szerint a legpraktikusabb.

ESEMÉNYNAPTÁR

átsétáltunk a Topolatrans műhelyébe ,
majd Zobnaticára , ahol megnéztük a
múzeumot és a lovardát. Délután kisétáltuk magunkat, ugyanis madárlesre indultunk a határba Az.ért még maradt erönk
az esti "Búcsúestre". Buliztunk egy ideig .

2005. június 24. péntek
Sajnos elérkezett a sátorbontás napja is.
Fájó szrvvel érkeztünk haza, szerettünk
volna még maradni. Tényleg jól éreztük
magunkat. Köszönet a mester bácsinak,
a szakács néninek a finom ételért, és
mindenkinek, aki segített, hogy felejthetetlen napokat töltsünk Topolyán Nem
utolsó sorban tanárainknak tartozunk
köszönettel , hiszen figyelte k ránk,
türelmesek voltak ve lünk ..

2005. június 19. vasárnap

Az ébredés 7 órakor nem esett valami
jól. És a reggeli torna sem a tónál. Olyan
rendet tettünk a sátorban , hogy csak
ötöst kaphattunk rá. Az ebéd igazi vasárnapi volt húsleves, rántott hús, saláta, és
a kedvencünk , a sült krumpli. Délután
egy kis focimeccs meg séta következett,
természetesen fagyizással egybekötve.
Este Activityztünk

2005. június 21. kedd
Mindenki nagy örömére egész nap csak
lubickoltunk a tóban. Az idő nagyon jó,
már barnulunk rendesen . Vagyis pirosodunk. Este kvíz volt.
2005. június 22. szerda
Egy filmvetítésen vettünk részt, ahol a
kábítószerről volt szó. Mindenkit lekötött
az előadás . A szokásos fürdés sem
maradhatott el , tényleg velünk voltak az
égiek, ettől szebb időt el sem lehet
A
nap
képzelni
táborozásra .
érdekessége , hogy a mi sátrunk volt
ügyeletes este 11-től éjfélig
2005. június 23. csütörtök
Ma egy sétá lós nap volt .

Először

is

Május 7.
Köztársasági verseny szerb
nyelvből (környezetnyelv)

1. Fábián Gabriella (7 a)
3 helyezés
2. Huszár Dianna (7a)
6 . helyezés
3 . Szabó Henrietta (7 b)
9 helyezés
Köztársasági verseny
magyar nyelvből

1. Szabó Henrietta (7 b)
1. helyezés
2. Tóth András (7 b)
2 helyezés
3 . Holló Emese (7b )
3 . he lyezés
4. Kancsár Loretta (8 a)
3 . helyezés

Június 1.

KERE K ES Z S UZSA NNA

2005. június 20. hétfő
Délelött megnéztük Topolyán a múzeumot, a kovács és bognármühe lyt , a
tájházat , sétáltunk a városban . Délután
fürdés következett , majd mindenki
készült az esti táncversenyre. Az én csoportom a mozgást illetően első lett.

Versenyek

A virágkiállítás keretein belül kihirdették, melyik osztályé a legszebb tanterem Idén az 1 a és a 2 c osztály
kapták együttesen ezt a címet
Jutalm uk egy kirán dulás Zobnaticára

BREZD V SZ K I A NA SZT ÁZIA
VA RG A

ÁG NES

B A RCSI K

KARO LIN A

Í ratl<ozás
Június 22-én magyar nyelvből , 23-án
pedig matematikából volt a felvételi
vizsga. Iskolánkból 31 diák szeretne
négyéves szakon továbbtanulni.
Mindenkinek sikerült legalább 1 pontot szereznie. A diákok elmondása
szerint az anyanyelvi feladatok nem
voltak nehezek, a matematikapéldákon viszont többet kellett gondolkodniuk. Újdonság volt az elmúlt
évekhez viszonyítva, hogy a felügyelötanárok mellett az idén a szülők is
részt vehettek a tesztek kitöltésekor,
és a javítás folyamatába is betekintést
nyerhettek. Az eredményeket már
kifüggesztették az iskolában. Sem
anyanyelvböl, sem matematikából a
hegyesi diákok egyikének sem volt

maximális 20 pontja Magyarból
mindössze 3 tanuló ért el 10 pontnál
kevesebbet , míg matekból 5 tanulónak van 10 pont feletti pontszáma
Következik (lapzártánk után) június
28-án és 29-én a kivánságl 1sták
kitöltése , maj d július 7-é n közzéteszik
a végleges középiskolai beosztást
Ekkor lehet íratkoz ni is 8-án a diákok
megtudják, hogy hol maradtak még a
közép isko lákban féröhelyek , és a
második be iratkozási kör következik
A vég leg es eredmények július 14-én
lesznek meg , majd délután 14 órától
kezdőd i k a középiskolákba való
iratkozás.
MM

•

Táncrend és
szüreti mulatság
Egy majd százéves meghívó került a kezembe , aminek kapcsán JUtott eszembe egynéhány gondolat.
Kedves Olvasó, ha szeretnél táncra perdülni,
találná l-e ol ya n szórakozó helyiséget
Kishegyesen , ahol kulturált módon és kedvedre k1táncol hatnád magadat Ahol hangulatos kornyezetben, a felcsendulő ful bemászó muzsika hangjainál karodban partnereddel élveznéd a tánc varázsát . Aligha. Ne
1s keress , mert nincs
Táncolni a diszkóban is táncolhatsz, de onnan
már rég kioregedtél , vagy a lakodalomban ,
vagy az iskolai találkozó1don . De azt
megemlegeted Ful s1ketitó hangzavar, kifulladás ig tartó csárdások ,
c1gánytánco k , csu romvize s ruh a ,
megfázás , és utána valamilyen
nyavalya.
A táncrenddel s megh ívóval kezdtem ,
azzal is folytatom . Régi az a meghívó :
1911 szeptember 10-én délután
három órakor kezdődő tánczzcal
egybekótótt szüreti bálra invitálja a
kfvülczímzett Szőke József urat és
becses családját a Rendezőség .
A mulatságot a nagyve ndéglő (a mai
iskola régi épuletszárnya) összes termeiben tartották
A belépödíJ személyenként 80 fillér
volt, a családJegy 3 (személyre) 2
korona .
Emberbaráti Jellege is volt a rendezvénynek, a bevétel felét az alakuló
Diák Eg ylet Javára fordították.
felulfizetések
Természetesen
a
koszonettel fogadtatnak és hírlap1lag
nyugtáz1atnak
A zenét Csernai András tambura zenekara szolgáltatta, a JÓ ételekről és
italokról a vendéglős gondoskodott .
Mielőtt a felvetett kérdést taglalnánk , nézzük,
milyen müsort aj ánlott a Rendezőség :
Délután fél 4 órakor a rendező sé g díszes
kivonulása a szüretre, onnan visszajövet a
tánczterem átalakítása szőlős és virágos
kertté. Az estvéli táncz megkezdését remek
tűzijáték fogja jelezni.
A lopás kezdetét a czigány vajda elitélése
fogja megelőzni este 10 órakor.
Csősznők által szedett és készített virág koszorut, aki ellopja 10 koronát tartozik fizetni,
ha megfogják, de ennek ellenében egy
érdekes használható ajándékkal lepi meg a
rendezőség a legtóbbszór büntetett tolvajt
és az a csősznő, aki legtöbbet megfog, dicséretben részesülnek.
De m1 az a táncrend? Meghatározott tempójú
táncok egymásutánja A táncrendben először
egy lassú , majd egy gyorsabb és végül egy
egészen gyo rs tánc következett . Ennek
emléke a három a tánc kifejezés . Ezzel már
a 17 században találkozunk · Nem ugrándoztak kecskemódon, mint most, hanem szép
halkal járták, gyakorta kiáltván : Három a tánc
Ennek hagyományai egészen a legutóbbi
időkig éltek a magyar falvakban, Kishegyesen
már régen nem élnek , tegyük hozzá.

l<MV

Lássuk a fent meghirdetett szüreti bálunk
Táncrend-jé!:

Szünóra

előtt:

Szünóra után:
Csárdás

Csárdás
Rezgőpo lka

Rezgőpolka

Lengye lke
Csárdás

Lengyelke
Csárdás

Rezgő

Keringő

(Növ)

Gyors polka
Keringő

Csárdás
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A múltkori számunkban bemutattuk a
Kozépiskolások Müvészeti Vetélked öJ ének
k1shegyes1 nyerteseit Lapzártáig eg yedül
Horváth Évát nem s1kerult elérnunk, így
most pótol1uk mulasztásunkat.
Milyen
díjat
sikerült
hazah oznod
Becséről?

Éva: A diákzsűri második és a Hét Napkulondiját nyertem el a public1szt1ka1 mufaJban, Jelentés ót egérről és hasonló
egyéb maradékokról című dolgozatommal
A dolgozat maga Mészöly Miklós novelláival
foglalkozik, házi feladatként kaptam , de
aztán a magyartanárom , Varga Attila
érdemesnek tartotta , hogy a KMV-n 1s
próbálkozzam vele Négy év alatt folyamatosan figyelemmel kísértem a vetélkedot,
bár eddig elsősorban a szín1átszással
próbálkoztam , tavaly Csáth novelláit dolgoztuk
át
a
szabadkai
diákotthon
Diákszínpadával Pillanatképek ros szul
végződő mesékből címmel , amivel első
díjai nyertünk.
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Kicsit eltér a szokott tánc rendtől, de
alapjában véve betartották a tempót
Érdemes elgondolkodni az olvasottakról A
polgáriasodás szele a huszadik század elején
megcsapta a falut . Szervezetten , méltóságteljesen és ku lturá ltan lehetett már
szórakozni Kishegyese n is .
Nem szabad ki felejten i a Rendezőség tagjait
sem . Olvasóink kozul néhányan bizonyára
dédszüleikre ism erne k benn ük .
Az elnök. Szilágyi János, a két ellenőr Halasi
Pál és Szilágyi Pál, a pénztárnok Csernik Pál
volt. Ítélőb í ró Vattai Ferenc, zenebíró Horváth
Dezs ő . Rendőrtiszt ifj. Deli István , a két
rend őr Tóth lsl\án és Varga Béla volt, czigány
vajda Kolompár Balogh Joka.
Csőszö k: Fodor Ferenc, Hon.áth Ferenc ,
Kormos Péter, Pecze Illés és Firány Pál
voltak.
Csősznők: Balázs Teréz , Dudás Etelka,
Horváth Jul iska, Kókai Etelka , Mendler
Rozika , Nagy Rozika, Raffay Veronka ,
Zahorecz Margitka.
Sikeres volt-e a szüreti bál? Utána kellene
nézni a korabeli sajtóban.
VIRÁG G Á BOR

tytit jelent számodra a mostani dij?
Eva· Elsősorban a négy konyvet, amit a Hét
Naptól kaptam, de ugyanakkor JÓ megmérettetés is volt, sikeres végző dése az
eddigi
próbálkozása1 mnak
A zsun
véleményezésével viszont én sem voltam
megelégedve , úgy gondolom, nem reálisan
álltak hozzá a munkáinkhoz.
Most
fejezted
az
Egészségugyi
Középiskola negyedik osztályát, és
kiérdemelted a Generáció Diákja címet is.
Mik a terveid?
Éva: A sikeres érettségi után a következő fél
évben az iskola utáni kotelező gyakorlattal
leszek elfoglalva , jövőre viszont szeretnék
néprajzra felvételezni Budapesten A néprajz érdekel legjobban , de foglalkoztat a
művészettorténet és az esz1ét1ka is A tol.ábbiakba még bele sem merek gondolni , mindenesetre nagyon őrülnék, ha az ELTE
néprajz szakára bejuthatnék.
Évának gratulálunk a dijakhoz, és további
sikereket kívánunk!

,,
7
A

fillW

A

JJíl/IGrn'

11

Rlbanka 4 7
Hal1i.u 1.1. 47
Tt:fofon/fcu:

Q24/730·2~93

Telefon:

.__
___„___
~ " () i

02-41731.393
. -

======= 13- · -

==·=
„··=
··,~=
· ·''·'=
-·•ó:.:::.:
~'·=
-=
··~~=
· ··=
ó~ó=-==========
· ===·=
·~

•
1

Kishegyes XX. századi
rövid története, V.rész

Tito és NATO

(1980 - 1999)
Hommage á Patrik Ourednik

És Titó elvtárs halála után mégsem dőlt
még össze az ország, mint újabban a
házak, csak elkezdett rohadni , de azért a
pártkomiték még a helyükön voltak , akár
a kisdiákok fején a pionírsapka, az ifisták
meg még mindig eljártak a nagy
munkaakci ókra, pedig a lapát
helyett már használhattak volna
buldózsert is, de akkor még bu li snak állt a világ és a hatékonyság
sose számított . És a nép pazarolt
is , ha már volt mibő l , elterjedt a
nagyzolás szokása, ami elsősor
ban a lagzikon nyilvánult meg,
pontosa bban az ajándékozási
szokásokban És az ifjú pár kétszáz évre való étkészletet,
kakukkosórát, takarót, festményt
kapott, csupa, végül haszontalannak bizonyuló tárgyat, ám a mi
népünk találékony nép lett, úgyhogy amikor az ifjú pár ment mások lagzijába, akkor az ajándékba kapott kristályvázát vitték ajándékba, és csak arra ke llett ügyeln,i, nehogy annak vigyék, akitől
kapták Es persze a körösztölőkor,
elsöáldozáskor,
bérmálkozáskor,
seregbe vonuláskor meg stb. is ki kellett
vágni a rezet , a kislányok menyasszonyi
ruhában , a kisfiúk frakkban parádéztak,
aranyláncból volt még a kerítés is. Aki
meg nem ment éppen lagziba, az eljárt a
Fruska Gorába bingózni
De aztán jött az infláció , ám még mil liókban beszéltünk, a piros , az a híres
százas, az általános értékmérő is
elveszett lassan , csak az önigazgatás, a
pártülések maradtak az igazik, ezeken az
ásványvízivó-versenyeken sok okos
dolog szü letett, de hát a történelem
kereke másfelé forgott. És az emberek
azt gondolták, hogy igaz, hogy nem
olyan jó ám, mint volt, de azért mégse
rossz, és aki akar, dolgozhat, és a nyolcvanas évek első felében volt, akinek már
videója is volt , meg szatellitantennája,
csudájára jártak az embe rek, és megjelentek az első számítógépek, a
Commodorok meg a Spectrumok, és a
fiatalok lassacskán leszoktak arról, hogy
a békákat hajigálják féltéglával a
Krivajban , vagy, hogy a lovéenáciakat

zavargassák a Gradja-Mont hídjáig , és a
számítógépen kezdtek el játszani, és ma
már a gyerekek nem is tudják, hogy mi
az, békát féltéglával terrorizálni és
lovéenácit biciklilánccal kergetni , és

minek is tudnák, amikor naponta ezer
gonoszt is lelőhetnek a képernyőn,
veszély nélkül , mert hát a mieink is kaptak a fejükre , sőt , csak kés őb b jött ez
igazán divatba.
Az évtized végén azért a focisták kitettek
magukért, bajnokok lettek, száz gólt lőt
tek az idényben, az utolsó meccsen az
Egység 12 gólt rám olt be a tornyosi
Rádnicskinek, hogy meglegyen a
századik gól És volt még pingpong,
kézilabda, Naplemente nyugdíjaskórus
és Lajkó Félix Húrszaggatókja És senki
se gondolt arra, vagy csak úgy legyintett,
hogy lezajlott a joghurtforradalom , mely
falunkat elkerülte ugyan , Koszovóról itt
csak a stafétavivéskor emlékeztek meg ,
és hogy Milosevié kicsoda, meg mi folyik
az országban, csak kevesen sejtették,
de egy nevet aztán mégis jól megjegyeztek, az új jugó ko rmányfőét, a
Markoviéét, és most tényleg mindenki
azt hitte , hogy jobb lesz, és jobb is lett,
egy a héthez ment a márka, ezer márkát
még az is megkeresett, aki nem keresett
meg semmit , és senki se hitte, gondolta,
háború lesz, pedig Horvátországban a
szerbek kirakták a gerendákat az utakra,
és jött a többpártrendszer, megalakult itt
is a VMDK , hogy aztán majd itt is darabjaira hulljon , hogy ma már azt se tudjuk,

ki honnan indult, kibő l mi lett, ki hány
pártban volt már eddig , hisz megszámolni se tudjuk két kezünkón , és jött a
piacgazdaság , és sorra megalakultak a
privát firm ák, a privát boltok, a nem privátok meg elkezdtek lezülleni .
És akkor jött 1991 nyara , elkezdtek
dörögni a fegyverek , ősszel - jó időben már Vukovár lövetése is idehallatszott,
jöttek a behívók, volt, aki átvett 12-öt, és
nem ment el katonának , de elment
külföldre , és volt , aki átvette , és meghalt ,
érkeztek a koporsók , e l őb b egy kiskatonáé, aztán egy tartalékosé, aztán
megint egy kiskatonáé, a fiatalok
menekülni kezdtek, a tartalékosok föllázadtak, mert ha puskát kaptak is a fron ton , golyót már nem - vagy ha
kü ldtek, azt is a csövön át És a
halottak nevét felvésték a 11
világháborúban
elesettek
emlékmüvére, hogy aztán már a
21 . században egyedülálló
módon a világon ezt is privatizálj ák És 1992 tavaszán fellázadtak a fiatalok is, úgymond
meg rohamozták a rendó rség
épületét, de aztán jött Topolyáról
a rendőrség, szétzavarták az
igazukat, a jogaikat követelő fiatalokat, akadt, akit egyenesen
az egészségház tetejéről kellett
leszedni, más katonai börtönbe került,
meg int mások meg külföldre menekültek.
És a pénz sem egy a héthez ment már,
sokan beadták a nagy kamatra a szalmazsákból kibányászott lóvét, hogy aztán
az is elússzon , pfenninggel lehetett
fizetni a piacon , meg fori nttal és bármivel, ami nem dinár, mert a dinár, mire
odaért val aki a piacra, már semmit sem
ért, és akadt, akinek nemhogy pfenn igje ,
de már dinárja sem volt , úgyhogy
fe lakasztotta magát És a parasztokat is
átbaszták minden évben - erre más szó
nincsen is , pardon -, de átbaszott
Milosevié mindenkit, egy- két hegyesi
persze jó hasznot húzott mások szerencsétlenségéből , csak belépett Szlóbó
pártjába, és már neki állt a zászló , mások
meg azért léptek be, hogy egyszerüen
ne tegyék őket lapátra, mint a téglagyárban, de később már Szlóbó se kellett
c:;h hoz, hogy mindenki repüljön .
Es mindenki szegény lett, de aztán jött
Avram apó, egy az egyhez ment a márka,
és mindenki azt hitte , ezek után tényleg
csak jobb leh et, és pá r évig ahhoz
képest tényl eg jobb volt, mert a boltok
nem álltak üresen , volt áram is, tüzelő 1s
akadt, csak most meg pénz nem volt rá
És örvendetesen javult a közbiztonság 1s,

magyar rendőr már alig is akadt, és becsületesen keresték szombat esténként
a hegyes 1 fiataloknál a fegyvert ,
Kalasnyikow al felszerel kezve állítottak be
a k1skocsmákba, a diszkóban a fal mellett állt a nép, és ez rendjén is volt, mert
a rendőröknek sem volt benzinjük arra,
hogy átmenjenek egy másik faluba, és
ott keressék a fegyvert, ahol találhatnának is
És érkeztek menekültek, és a mi
szegény falunkba az olcsó, dülledezö kis
hazacskákba a legszegényebb menekültek költoztek be , és még a hegyesiek is
azt mondták, végül is nem veszélyeztetik
őket , főleg nem a munkát veszik el
előlük . hiszen munka nincs is Me rt
kezdtek csődbe menni a gyárak , a
szövetkezet , a nyugdíjasok ugyan már
megszokták, hogy ha egyáltalán van
nyugdíj , az késik, mint a vonat , már ha az
egyáltalán elind ult És a fizetések se
indultak már el, csak a fiatalabbak távoztak még sorjában a faluból kü lföldre

l ehetőleg És arra büszke lehet Hegyes
népe , hányan is végeztek közülök
egyetemet, de mire jó a büszkeség, ha
nem láthatod, am ire büsz ke vagy

a nép csendben maradt...

És már alig is volt a 20. századból, de
ismét gyülekezni kezdtek a sötét felhők a
kishegyesi égen is, a hazatérő vagy
szabadságos kiskatonáktól már nagyon

is jól lehetett tudni . mi történik a déli tartományban, a rendőrök is ott ácsorogtak
az állomáson a buszra meg az
ismeretlenre várva , és 1998 ősz é n már
mindenki az eget kém lelte, de a bombazók vártak a jövő év márciusáig, és
Hegyesre is jöttek katonák, és innen is
mentek katonának , ittak és rendetlenkedtek, ahogy egy évtizede lúzer
hadseregtől el is várható , zúgtak fenn a
gépek, zúgtak a szirénák , minden
zúgott , csak a nép maradt csendben , és
csak csendben, a zugkocsmákban szidtak mindenkit, Miloseviéet is , a NATO-t
is, meg Csurkát is, aki éppen vissza
akarta volna foglalni a Délvidéket A
hegyesieknek meg éppen elegük lett
mindenből , az egész 20 szazadból is ,
cakli-pakli.
És kész szerencse , hogy aztán már
hamar vége is lett.
M IC IMACKÓ

Egyházközösségünk hírei
A júniusi hónapot a hívek Jézus
szent szíve tiszteletére ajánlották fel.
Befejeződött

*

a tanév a hittanosok
megkapták
bizonyítványaikat,
természetesen azok, akik rendszeresen
jártak hitoktatásra.

*

A Szerbia és Montenegróban szolgáló
magyar papoknak Óbecsén tartottak lelkigyakorlatokat.
Péter blboros,
Erdő
Esztergom-Budapest

iskolának, a bajsai
kéz i munka-csoport
asszonyainak, Kovács Burján Anikó
fényképésznek, a segítőkész aszszonyoknak, az egyházi tan ács tagjainak, mindazoknak akik segítették a
rendezvény
sikerességét
Külön
köszönjük Msrg. Miocs József fősz
ervező segítségét. Képek vásárolhatók
a plébánián.
A hetven meghívott csoport közül kilenc
jelent meg , nem kapták meg a leveleket , vajon így működik a posta a
XXI. szazad elején?*

Főegyházm egye

érseke, Magyarország prímása tartotta a
lelkigyakorlatokat.

*

Júniusban közösen imádkoztunk
szent Antalhoz.

*

Híveink zarándokoltak Medjugorjéba és
Máriagyüdre

KOCSIS

MIKLÓS

*A mai világban nem elegendő a postára
hagyatkozni, hanem telefont, internetet és
faxgépet is igénybe kell venni. Nem
ártana, ha a plébániahivatal is bekapcsolódna a modern világ keringésébe,
akkor nem lennének ilyen hibák.
(A

szerkesztőség

megjegyzése)

G Y ORGY

MUNKÁLATOK:
képviselők a plébánia
alsó épületén a tetöszegélyt felújították.
- Mindkét temetőben áthelyezték a
vízcsapokat. A munkálatokban részt
vettek: Sípos Csongor gépkezelő,
Gyurik János vízvezeték-szerelő,
Dubinyi Tibor sírá.só, valamint Janó
Sándor munkagépe Köszönet a
közremőködésükért. A híveket arra
kérik , hogy mindig zárják el a vízcsapokat! Ha nincs viz, akkor isi
- A temetőkben lassan halad a fü
kaszálása , ezért a hívek megértését
kérik, mindenhol le lesz kaszálva a

- Az egyhazi

fű.

- Készülőben vannak a templomra a
kis ablakok, ha lesz elegendő pénz,
akkor be is fejezik
-Az esőzések miatt károsodtak ravatalozóink, felazott a festés , leazott a
vakolat stb. Az idén szeretnénk
újrafesteni.

*

Elnézést kérunk Kovács Burján Anikó
fényképésztöl , amiért neve kimaradt az
elózó ~zámun k ban kózölt elsőáldozók fotói
mell ól.

*

Az idén a kishegyesi egyhazközösség
rendezte meg a XI Ezüstcsengö szemlét, amelyen kilenc kórus lépett fel.
Köszönetet mondunk az adományozóknak· az iparosoknak, önkormányzatnak,
helyi közösségnek, nyugdíjasoknak, az
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A 11. nemzetközi
kispályás labdarúgótorna
Nyolc csapat küzdött meg a barátság jegyében június 18-án a
focipályán a vendéglátó hegyesiek mellett a szomszédból
érkeztek a bácsfeketehegyiek, a feketicsiek (az ám így is és
úgy is, két csapattal), a bácskossuthfalvaiak és a lovéenáciak,
távolabbról az örkényiek, a kocsériak és az udvardiak. A hegyesiek a harmadik helyen végeztek, miután a különben is gólzáporos tornán hat kettöre gyöztek Örkény ellen. Az elsö
helyezést a lovéenáciak Feketics legyözésével szerezték meg de kupát minden csapat kapott , hiszen a versengésben elért
helyezések másodlagos szerepet töltöttek be. A torna legjobb
góllövöje Huszka Zoltán (Kishegyes), a legjobb kapus Monok
Viktor (Örkény), míg a torna legjobb játékosa a lovéenáci
Dragan Marié lett.
Többségében minden csapat az új sportbaráti kapcsolatok
megteremtését és a régiek ápolását helyezte elötérbe Nem

A

győztes

lovéenáci csapat

elhanyagolható tényező. hogy létrejöttek a települések és az
önkormányzatok közotti ÚJ ismeretségek, melyeknek remé lhetőleg a közeljövőben sikeres és gyümölcsözb folytatása lesz
Ezenfelül nagyon hasznos tapasztalatokra tettünk szert, ami az
európai integrációs folyamatokat illeti Külbnösen az udvardi
csapatnak köszönhetöen , amely Felvidékről, azaz Szlováki ából
érkezett, és a két magyaország i, Örkény, illetve kocsér csapatai
által. Reméljük, hogy ezentúl mind sürübben lesz részünk
hason ló élményben
Köszönjük a kishegyesi Helyi
Közösségnek, a kishegyesi kozségi Önkormányzatnak és a
kishegyesi Egység labd arúgó klubnak a szervezést, valamint
minden magánváll alkozónak és focibarátnak az anyagi támogatást, illetve az odaadó munkát
DB

A bronzérmes hegyesiek

Felszólítás
Felszólítom Tóth János, kishegyesi lakost, hogy a múlt
évi bérletemet fizesse ki a 3 és
fél hektár föld után. Mivel 85
éves, magányos vagyok, nem
tudok minden héten elmenni
a házához könyörögni. Azt
mondta, fia lakodalma után
fizet, az pedig már hónapok
óta elmúlt.

Ha kijön

lőtte

magát
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